
�شــركة رمي للبطاريــات ومعدات الطاقـة �ش م ع ع
Reem Batteries & Power Appliances Co. SAOC

Sultanate of Oman
www.reembatteries.com AN ISO 9001 COMPANY THE ALL NEW MAINTENANCE FREE BATTERY

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS-FOR M.F. BATTERIES

HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS
MEANING OF SYMBOLS

No Smoking, No Naked Flames, No Sparks, No 
Short Circuits and other sources of ignition near the 
batteries and battery charging areas.

SHIELD EYES

Keep away from Children.

Batteries contain sulphuric acid, which is corrosive 
to skin and clothing.  If acid contacts eyes or skin, 
flush immediately with large quantities of clean 
drinking water.  In case of eyes, seek urgent medical 
attention

NOTE OPERATING INSTRUCTIONS

EXPLOSIVE GASES

RECYCLABLE

CONTAINS LEAD, NOT TO BE DISPOSED IN REG-
ULAR GARBAGE BINS

While connecting/disconnecting the battery, make sure 
that the metallic objects used (viz. Spanners, screw 
dirvers ) do not accidentally touch the battery terminals, 
as this may result in serious injuries, damage to the 
battery  & some times explosion, Disconnect earth 
terminal first and connect last.

Never attempt to connect/disconnect the battery when 
the vehicle’s engine is on.

Keep the batteries always in up right condition.

Always store the batteries in dry and cool place.  Never 
keep /  store the batteries directly under the sun.

Check the battery tray for acid damage and ensure 
that the tray and battery hold downs are mechanically 
sound.

Check cables and terminal clamps /  bolts for corrosion. 
Corroded parts and cable terminals may be cleaned 
with water and by scrubbing with a stiff bursh. Seriously 
corroded and loose terminal clamps must be replaced.

Keep the battery top clean and dry.

keep the terminals covered with petroleum jelly.

Do not leave the battey in discharged condition.

(Charge indicator is showing BLACK colour)

If the battery is not in use for long periods (more than 
3  months), charge indicator is showing BLACK colour, 
recharge at the rate equal to one tenth of the battery 
capacity at the 20 Hr. rate e.g. :- Charge a 40 Ah 
capacity battery at 4.0 amps.  Continue charging until 
voltage is constant for 2 hours or boost charge at 15 V 
with current restriction of 10A.  Continue charging until 
the current becomes Zero.

Periodically, check that the leads are tightly connected 
to the battery terminals and that the fan belt tension is 
correct.  Keep the vent plug holes free from dust and 
foreign material.

Complaint battery will be accepted only when the 
purchase bill is produced by the customer, along with 
warranty sticker.

Complaint battery will be replaced with a new battery 
only if there is a  manufacturing defect in the battery and 
the battery is within the warranty period.

A Discharged battery or Overcharged battery due to 
faulty charging system of the vehicle is not considered 
for claim.

Any battery with physical damage, occurred during the 
usage is not considered for claim.

Any complaint due to fitment / use of incorrect battery 
in the vehicle is not considered for claim.

The batteries used for applicantions other than 
automotive use are not eligible for warranty.

Any complaint due to improper maintenace such as 
missing of  hold down bracket, loose fitment of the 
battery or clamps, unclean top surface and corroded/
damaged terminals is not considered for claim.

HANDLING

GENERAL MAINTENANCE

WARRANTY POLICY

INSTALLATION

The state of charge of the battery can be checked based 
on the hydrometer indicator provided on top of the battery.
If the hydrometer is showing BLACK (dark) colour, then it 
is necessary to give boost charge to the battery prior to  
installation.

If the hydrometer indicator is showing GREEN colour, it 
means the battery is charged and ready for installation 
and starting.

Remove terminal protector just before use.  Fit the battery 
to the vehicle firmly secured by the hold downs. Do not 
over tighten.

Connect the positive cable terminal clamp (big) to the 
positive (+) terminal of the battery and the negative (small) 
to the negative (-) terminal of the battery. DO NOT connect 
the leads to the wrong  terminals.  Even a momentary 
contact can cause serious damage to the electrical 
systems, battery & some times explosion also.

Apply petroleum jelly or Vaseline around the terminals to 
prevent corrosion.

1)

2)

3)

4)

5)

GOLD



�شــركة رمي للبطاريــات ومعدات الطاقـة �ش م ع ع
Reem Batteries & Power Appliances Co. SAOC

�ســــلطنـــة عمــــــــان

ال�سيانة : عـــــــام : تدابري ال�سحة وال�سالمة

�سيا�سة ال�سمان :  الرتكيب

توجيـــهات ال�صيــانة والــرتكيب 

واقي العيون 
يحفظ بعيدا عن متناول اأيدي االطفال 

يجب مالحظة اإر�سادات الت�سغيل 
غازات متفجرة 

قابل التدوير 

ناول بحذر : 

اإجراءات ال�سحة وال�سالمة الوقائية 
معاين الرموز . 

وال�ــرارات  املفتــوح  باللهــب  ي�ســمح  ال   ، التدخــن  ممنــوع 
ــرى  ــتعال االخ ــادر اال�س ــرية وم�س ــة الق�س ــر الكهربائي والدوائ

ــات . ــحن البطاري ــن �س ــات و اأماك ــن البطاري ــرب م بالق

افح�ــض مقعــد البطاريــة الأي تلــف يكــون ناجتــا عــن احلام�ــض و 
للتاأكد من اأن مقاب�ض كل من املقعد والبطارية �سليمة من ناحية 

امليكانيكية 

حافظ على ال�سطح االعلى للبطارية نظيفا وجافا 
حافظ على النهايات الطرفية مغطاة باجللي البرتويل 

ال ترتك البطارية مفرغة ) عنما يكون موؤ�ر ال�سحن ذا لون اأ�سود ( 

مــن حــن الآخــر قــم بفح�ــض اأ�ســالك التو�سيــل للتاأكــد مــن اأنهــا ثابتــة 
بقوة على اأطراف التو�سيل اأن �سري املروحة م�سدود للتوتر ال�سحيح . 

�ســيتم قبــول البطاريــة التــي تقــدم عنهــا �ســكوى فقــط يف حالــة اإبــراز 
فاتورة ال�راء من جانب العميل جنبا اىل جنب مع مل�سق ال�سمانة . 

�ســيتم ا�ســتبدال البطارية التي تقدم عنها �ســكوى ببطارية جديدة فقط 
اذا كان هنــاك عيــوب يف ت�سنيــع البطاريــة واأن تكــون تلــك البطاريــة 

مغطــاة بفرتة ال�سمان . 
ال تقبــل ال�ســكوى عــن البطاريــة التــي فرغــت اأو مت �ســحنها بالزيــادة 

نتيجــة خللــل يف نظــام ال�ســحن باملركبــة . 

لــن يقبــل بــاأي �ســكوى عن بطاريــة يبدو عليهــا التلف املــادي النتائج 
عن اال�ستخدام 

التقبل ال�ســكوى املتعلقة برتكيب اأو ا�ســتخدام البطارية غري �سحيحة 
يف املركبة 

البطاريــات التــي ت�ســتخدم الأغرا�ــض اأخــرى بخــالف املركبــات ال تتــم 
بال�سمان  تغطيتها 

ال يقبــل بــاأي مطالبــة مقدمــة عــن تلــف نــاجت عــن عــدم ال�سيانــة 
ال�سحيحــة مثــل فقــدان اأحــد اقوا�ــض املقاب�ــض اأو الربــط املرتخــي 
للبطاريــة اأو مقاب�سهــا اأو عــدم تنظيــف ال�ســطوح العلويــة اأو النهايــات 

الطرفيــة املتاآكلــة اأو التالفــة . 

افح�ــض اال�ســالك و م�ســابك/ �سواميــل النهايــات الطرفيــة بحثــا 
عــن التــاآكل ميكن نظافة االطراف زنهايات االأ�ســالك باملاء وعن 
طربــق م�ســحها بفر�ســاة خ�ســنة يجب اإ�ســتبدال مقاب�ــض النهايات 

املتاآكلــة واملرتخية ب�ســكل خطري. 

 ميكن فح�ض حالة �ســحن البطارية ا�ســتنادا اإىل موؤ�ــر ال�ســحن املوجود 
اأعلى البطارية اإذا اأو�سح موؤ�ر ال�سحن لونا اأ�سودا ) قامتا( من ال�روري 

القيام باإجراء ب�سحن اإ�سايف للبطارية قبل تركيبها . 

اإذا اأ�ســاء موؤ�ــر ال�ســحن باللــون االأخ�ــر فهــذا يعنــي اأن البطاريــة 
م�ســحونة وجاهــزة للرتكيــب والت�ســغيل . 

قــم باإزالــة واقــي الطــرف النهائــي قبــل اال�ســتخدام مبا�ــرة بعــد ذلــك قم 
بتثبيــت البطاريــة علــى ال�ســيارة بقوة ثم اأمنها بوا�ســطة املقاب�ض الت�ســد 

املقاب�ــض بقــوة جتاوز احلــد املطلوب

قم بو�سع جلي برتويل اأو فازلن حول النهايات الطرفية ملنع التاآكل . 

قــم بتو�سيــل مقب�ض النهاية الطرفية لل�ســلك املوجــب ) االأكرب( مع النهاية 
الطرفيــة الوجبــة )+( للبطاريــة ومقب�ــض ال�ســلك ال�ســالب ) ال�سغــري( مــع 

النهايــة الطرفية ال�ســالبة )-( 
اأي  ان  اإذ  اخلاطئــة  النهايــات  اال�ســالك يف  بتو�سيــل  للبطاريــة التقــم 
مالم�سة حتى لو كانت طفيفة قد توؤدي اىل حدوث اأ�رار بالغه يف النظام 
الكهربائي والبطارية كما ميكن اأن توؤدي يف بع�ض االحيان اىل االإنفجار . 

حتتــوي البطاريــات على حام�ض الكربيتيك الذي ي�ســبب التاكل 
للجلــد واملالب�ــض . يف حالــة مالم�ســة احلام�ض للعيــون اأو اجللد 
، يجب �ســكب كميات كبرية من مياه ال�ــرب النظيفة على الفور 

يف حالــة اإ�سابة العيون يجــب توفري الرعاية الطبية الفورية 

يحتــوي علــى الر�سا�ــض مينــع التخل�ــض منهــا يف اأكيا�ــض 
ــة  ــة العادي القمام

اأثنــاء عمليــة تو�سيــل وف�ســل البطاريــة تاأكــد مــن اأن املعــدات 
املعدنيــة امل�ســتخدمة ) اأي مفاتيــح الربــط واملفكات( التالم�ــض 
ب�ســكل عر�ســي املاآخــذ الطرفيــة للبطاريــة اإذ اأن مــن مثــل هــذا 
التالم�ــض قــد يــوؤدي اىل حــدوث اإنفجار يف بع�ض االحيــان ، اأبداأ 

بف�ســل ال�ســلك االر�ســي اأوال وقــم بتو�سيلــه اأخــريا . 
يجــب اأال تقــوم علــى االطــالق مبحاولــة ف�ســل اأو اإعــادة تو�سيل 

البطارية اأثنــاء دوران املحرك 

الحتفــظ  وبــارد  جــاف  مــكان  يف  دائمــا  البطاريــات  خــزن 
البطاريــات ابــدا اأو تخزنهــا حتــت �ســوء ال�سم�ــض املبا�ــر . 

احتفظ بالبطارية دائما على الو�سع القائم 
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حــــائـــز عــلــى اأيزو 9001
ذهـــــــــب

البطاريـة اجلديدة علياً التي ال حتتاج ل�صيانة


